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Kit Europass - objetivos gerais

• AJUDAR OS CIDADÃOS A TRANSMITIR AS SUAS 

QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS DE UMA 

FORMA EFICAZ;

• DISPONIBILIZAR UMA FERRAMENTA ÚTIL EM 

SITUAÇÃO DE AUTO-FORMAÇÃO OU DE 

FORMAÇÃO EM SALA;
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Europass
Curriculum 
Vitae (ECV)

Europass
Passaporte de 
Línguas (EPL)

Europass
Suplemento 

ao Certificado 
(ESC)

Europass
Suplemento 
ao Diploma 

(ESD)

Europass

Mobilidade 
(EM)

Preenchidos 
pelo próprio 

cidadão

Preenchidos e 
emitidos pelas 

entidades

O Europass consiste num conjunto de cinco documentos:
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Dicas de Preenchimento de um CV

 Evite escrever frases inteiras em caracteres sublinhados, em MAIÚSCULAS ou a
negrito, que dificultam a leitura do documento.

 Cuidado com a pontuação e os erros ortográficos.

 Apresente as suas habilitações de forma lógica e clara.
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ATENÇÃO: No preenchimento de um CV, existem erros que são cometidos
frequentemente. Para que isso não aconteça, siga as próximas dicas de
preenchimento.
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E a Dica MAIS IMPORTANTE:

Numa primeira triagem os empregadores ocupam muito pouco tempo para avaliar o
seu CV, por isso:

- Opte por frases curtas e …

- Reúna a informação mais pertinente. 2 a 3 Páginas

devem ser suficientes para valorizar o seu perfil!
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Apelido e nome próprio: Pode optar por colocar o primeiro e o último ou colocar o nome
completo. No entanto, seja qual for a opção tenha em conta que deverá colocar os nomes que
utiliza no seu dia à dia. Não utilize abreviaturas!

Morada: Estes dados são muito importantes para que possa ser contactado rapidamente
(sobretudo se pretender enviar o seu Europass CV para o estrangeiro). Por isso, coloque
sempre a sua morada atual.

Telefone: Deverá colocar o contacto que mais utiliza. Deverá colocar o indicativo do seu país
antes do número, se pretender enviar o seu Europass CV para o estrangeiro ou caso o
empregador não esteja em Portugal (o indicativo de Portugal é: +00351(mais o seu número)).
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Fotografia: Não é obrigado a colocar uma fotografia.  Se decidir colocar fotografia tenha 
cuidado com os seguintes aspetos: 

Utilize uma fotografia do tipo passe;
Utilize uma fotografia onde só apareça a sua face;
Utilize uma fotografia clara e visível. Não coloque fotografias escuras. 

Pela internet poderá descarregar a sua fotografia e ficará automaticamente incluída no seu 
Europass CV.



• Neste módulo deve referir qual o emprego a que se candidata ou qual a área de
trabalho em que deseja trabalhar (ex: área comercial, recursos humanos, finanças,
departamento de informática, etc ).

• Esta é uma informação útil, porque permite que o empregador perceba
rapidamente qual o emprego ou função para a qual está apta para trabalhar.
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• Data: deverá colocar a data de entrada e saída da empresa, para se perceber a duração da experiência.

• Função ou cargo ocupado: indique o cargo que ocupou na empresa em questão. Exemplo: técnico de 
vendas; rececionista; etc.
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Organize a sua experiência  profissional do mais recente para o mais antigo. 
Tenha em conta, também, que deverá apenas colocar a experiência relacionada com o cargo a que 

se candidata.



• Data: Coloque a data em que começou e terminou a formação.

• Designação da qualificação atribuída: Tenha em conta a qualificação que 
aparece no seu diploma ou certificado.
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Organize a sua formação do mais recente para o mais antigo. Deve colocar
apenas o último ano em que lhe foi atribuído um certificado. Não é necessário
colocar todos os anos anteriores.



• Descreva aqui a sua capacidade
para trabalhar com outras
pessoas, para resolver
problemas e para adaptar-se a
novos contextos.

• Gosta de trabalhar em equipa?
Que características sociais tem
que contribuem para um bom
desempenho em equipa? Tem
uma boa capacidade de
comunicação? Reflita sobre
características suas que possam
contribuir para se adaptar
facilmente a um grupo e
enumere-as.

• Pode indicar o que lhe permitiu
adquirir essas competências. Por
exemplo: Espírito de Equipa:
participação em projetos cujo
sucesso dependia da
cooperação entre os elementos
da equipa.
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Aptidões e Competências de Comunicação



Aptidões e Competências de Organização • As aptidões e competências de 
organização dizem respeito à sua 
capacidade de gerir equipas e 
projetos.

• Enumere competências de 
organização que possui e que 
contribuem para gerir objetivos de 
uma equipa, gerir orçamentos, etc.

• Qual o seu estilo de liderança? 
Como se organiza face à 
necessidade de concretizar vários 
projetos? Delega tarefas? Gere bem 
o tempo? Reflita sobre estas 
questões e indique que tipos de 
funções já desempenhou e como é 
que as mesmas contribuíram para o 
desenvolvimento dessas 
competências.
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• Este módulo é facultativo.

• Se optar por preencher este
módulo, pense no seguinte: O
que poderá ser útil acrescentar
à informação já apresentada
anteriormente?

• Por exemplo: obras publicadas
ou trabalhos de investigação em
que tenha participado,
instituições a que esteja
associado, situação militar,
entre outros. Carregue em
para ver mais exemplos.
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Utilize este módulo para reforçar alguma informação partilhada
anteriormente ou para abordar alguma área que não seja abordada nos
módulos anteriores.
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Antes de mais, necessita de conhecer as 3 fases necessárias 
para responder de forma correta a um anúncio de emprego:

Analise cuidadosamente os anúncios: realce as competências pedidas (pessoais,
profissionais, gestão) e as habilidades. Analise se as suas competências e experiência
combinam com o que é pedido. Tenha apenas em conta anúncios em que acredita
realmente poder ser selecionado. Não responda de forma igual a todos os anúncios.

Reúna informação sobre a empresa: Procure informação sobre a empresa, poderá faze-
lo a partir do site da mesma. Tenha em conta comentários, valores, e reflita se se
identifica com a sua missão, conceito e evolução.

Ajuste o CV e Carta de Motivação à função: apague informação desnecessária e
atualize as competências tendo em conta as que foram realçadas na fase 1. Se a vaga
não exige uma carta de motivação, é recomendado que adicione no CV resultados das
experiências de trabalho e outra informação útil que normalmente se utiliza na carta de
motivação.



“MOSTRA O QUE VALES EM TODA A 
EUROPA”

1.Coloque o posto de trabalho ao qual se quer candidatar e como soube do mesmo:
reflita e considere porque quer trabalhar na empresa e no cargo em questão;

2.Revele as razões da sua candidatura: mostre a sua experiência e capacidade, refira
os seus pontos fortes e o que o torna o candidato adequado para o cargo;

3.Chame a atenção do leitor para que leve à leitura do seu CV: Mostre a sua
motivação e interesse pela vaga em questão;

4.Apele à entrevista: Conclua a carta a solicitar uma entrevista
e a agradecer a disponibilidade.

Estrutura: Quando elabora uma carta de motivação, deve incluir as seguintes 
informações de forma coerente e articulada.  

O tamanho ideal é de 1 ou 2 páginas.
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Assim coloca a questâo: como se deverá vestir?

A primeira impressão que você provoca num empregador é a mais importante, o primeiro
julgamento é feito pela sua aparência (o que está a vestir, os seus gestos) não apenas o 

currículo: Um Candidato bem vestido fará uma melhor impressão.

De seguida daremos algumas possíveis sugestões que
poderão ajudar.
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Exercício: Quais as principais diferenças

Brincos 
grandes

Muita maquilhagem

Decote exagerado

Roupa demasiado justa

Brincos pequenos
Maquilhagem 
básica

Decote 
adequado

Acessórios discretos

Roupa 
confortável

Calçado confortável

Calçado 
demasiado 
alto
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Exercício: Quais as principais diferenças

Barba feita

Gravata discreta

Último botão do casaco desapertado
Roupa 
confortável

Sapatos limpos 
e engraxadosBainhaSapatos 

sujos

Sem bainha 
do fato

Fato demasiado grande

Botões do fato todos apertados

Gravata com demasiadas cores

Nó de gravata mal feito

Barba por fazer
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Pastilha 
elástica;

Telemóvel 
ligado;

Café ou outro tipo 
de bebida, a não ser 
que o entrevistador 

lhe ofereça;

Evite os 
Piercings;

Esconda as 
tatuagens.

O que não levar para uma entrevista?

http://1.bp.blogspot.com/_5LUjmJLGJTg/SQ2HQVXg9wI/AAAAAAAAAYU/-ZCIUy2uH-4/s1600-h/pastilha+el%C3%A1stica.gif
http://1.bp.blogspot.com/_5LUjmJLGJTg/SQ2HQVXg9wI/AAAAAAAAAYU/-ZCIUy2uH-4/s1600-h/pastilha+el%C3%A1stica.gif
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Mexer no cabelo

Postura:

Idealmente, deverá 
manter as mãos abertas, 
repousadas sobre o 
joelho ou sobre a mesa, 
em sinal de sinceridade e 
transparência. 

Roer as unhas

são sinónimos de insegurança e 
nervosismo

Evitar brincar 
com a caneta ou 
outros objectos 
que estejam à 
mão
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Se for entrevistado por 
mais do que uma pessoa, 
tenha o cuidado de 
distribuir o olhar por todos, 
dedicando-lhes a mesma 
atenção, porque está a ser 
avaliado por todos.

Tenha cuidado com a 
forma como apresenta o 
seu discurso e preocupe-
se em falar devagar para 
ser bem entendido. 

Não olhe para baixo

enquanto fala.

Perde o contacto visual;
Demonstra timidez e 
insegurança.
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